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ΑΠΟΦΑΗ  

Ο 

 ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

Ο Διμαρχοσ Διονφςου λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3584/07 

 Σισ υπ’ αρικμόν 45/28-12-2010 εγκυκλίουσ του υπουργείου εςωτερικϊν,  

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

 Σισ διατάξεισ του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

α) Ορίηει ωσ Προϊςτάμενο του Tμιματοσ υντιρθςθσ & Μικρϊν Εφαρμογϊν του Διμου Διονφςου τον 

Μαντηιαβά Βαςίλειο μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, ΔΕ2 Εποπτϊν Κακαριότθτασ, με βακμό Γ’, 

οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Άνοιξθσ. 

β) Σοποκετεί ςτο Σμιμα υντιρθςθσ & Μικρϊν Εφαρμογϊν του Διμου Διονφςου τουσ κατωτζρω 

υπαλλιλουσ: 

 Αγγελίδθσ Παναγιϊτθσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν με 

βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ   4/ 2 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 225 

ΑΡ. ΠΡΩΣ:2396 
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 Θεοδοςιάδθσ Δθμιτριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν 

με βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Δροςιάσ. 

 Πολφηοσ Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν με 

βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ Κοινότθτα 

Ροδόπολθσ. 

 Χανιϊτθσ Φϊτιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν με 

βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Διονφςου. 

 Νταβαναγγζλθσ Αναςτάςιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 

Τδραυλικϊν με βακμό Β’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Διονφςου. 

 κελλάσ Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν με 

βακμό Β’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ Κοινότθτα 

Κρυονερίου. 

 Παπακεοδϊρου Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν 

με βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Άνοιξθσ. 

 Πεταλάσ Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ30 Τδραυλικϊν με 

βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Δροςιάσ. 

 Ντίνθσ Κων/νοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Υδρευςθσ με 

βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Διονφςου. 

 Νιόμασ Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Υδρευςθσ με 

βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 

 Σςιοφμασ Χριςτοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Υδρευςθσ 

με βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 
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 Χοφγιασ Λεωνίδασ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Υδρευςθσ 

με βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο 

Διονφςου. 

 Χιϊτθσ Ιωάννθσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Υδρευςθσ με 

βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 

 Καςιμάτθσ Αλζξανδροσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν 

Υδρευςθσ με βακμό Ε’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο 

Δροςιάσ. 

  ίμοσ Παναγιϊτθσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Υδρευςθσ 

με βακμό Ε’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Δροςιάσ. 

  Χαραλαμπίδθσ Κων/νοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ24 

Ηλεκτρολόγων με βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Αγίου τεφάνου. 

 Γιαννίρθσ Ελευκζριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 

με βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο 

Διονφςου. 

 Μαραντάσ Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με 

βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 

 Σςιρϊνθσ Δθμιτριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με 

βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Άνοιξθσ. 

 ουκάκοσ Αντϊνιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με 

βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Άνοιξθσ. 

 Κείοσ Ηλίασ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν Κοιμθτθρίου με 

βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου 

τεφάνου. 
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 Μεγαγιάννθσ Δθμιτριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΤΕ16 Εργατϊν 

Κοιμθτθρίου με βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Διονφςου. 

 Σιτόπουλοσ Εμμανουιλ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ28 Χειριςτϊν 

Μθχ. Ζργων με βακμό Α’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Άνοιξθσ. 

 Μαγγίνασ Βαςίλειοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ28 Χειριςτϊν Μθχ. 

Ζργων με βακμό Β’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ 

Κοινότθτα Ροδόπολθσ. 

 Αλεξανδρισ Εμμανουιλ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ28 Χειριςτϊν 

Μθχ. Ζργων με βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Διονφςου. 

 Σηιλίνθσ Λάμπροσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ28 Χειριςτϊν Μθχ. 

Ζργων με βακμό Γ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο 

Αγίου τεφάνου. 

 Μεγαγιάννθσ Δθμιτριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ28 Χειριςτϊν 

Μθχ. Ζργων με βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Διονφςου. 

 ιοφλθσ Χριςτόφοροσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΔΕ28 Χειριςτϊν Μθχ. 

Ζργων με βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ 

Κοινότθτα ταμάτασ. 

I. ε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα:  

Ηλεκτροφωτιςμόσ 

1.Επιμελείται τθ ςυντιρθςθ και καλι λειτουργία του δθμοτικοφ φωτιςμοφ (αλλαγι λαμπτιρων, 

ςυντιρθςθ υπογείων γραμμϊν, χρονοδιακοπτϊν, φωτιςτικϊν ςωμάτων ςτουσ ςτφλουσ τθσ ΔΕΗ, 

ςτα γιπεδα και τοποκζτθςθ εορταςτικοφ φωτιςμοφ, μεγαφϊνων κ.λπ.), κακϊσ και για τθν καλι 

λειτουργία κάκε θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ των δθμοτικϊν κτιρίων και χολείων. 
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2. Ειςθγείται ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν για τθν επζκταςθ του δικτφου ςε όλεσ τισ 

πλατείεσ και νθςίδεσ του Διμου. 

Επιςκευζσ Δημοτικών κτιρίων 

1. Φροντίηει για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ με τθν καταγραφι και ταξινόμθςθ προβλθμάτων ςτισ 

κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ όλων των ςχολικϊν κτιρίων, των Δθμοτικϊν καταςτθμάτων, των κτιρίων 

που ςτεγάηονται ΚΑΠΗ, των Παιδικϊν Δθμοτικϊν τακμϊν και τισ εν γζνει κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

του Διμου.  

2. Φροντίηει  για όςα προβλιματα εξ αυτϊν αντιμετωπίηονται με το εργατικό προςωπικό τθσ 

υπθρεςίασ και προωκεί προσ το Σμιμα Μελετϊν και Καταςκευϊν για τθν υλοποίθςθ των 

υπολοίπων προβλθμάτων.  

Μικροεπιςκευζσ  κοινοχρήςτων χώρων 

1. Φροντίηει για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των οργάνων παιδικϊν χαρϊν και πάγκων, κυρϊν 

κ.λπ. ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.  

2. Εκτελεί τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ εξζδρων. 

3. Επιμελείται τθ ςυντιρθςθ των οδοςτρωμάτων ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ π.χ. κλείςιμο 

λακκουβϊν και τοπικϊν φκορϊν πεηοδρομίων.  

Γραφείο κυκλοφοριακών εφαρμογών 

1. Φροντίηει για τθν τοποκζτθςθ πινακίδων ονοματοκεςίασ οδϊν.  

2. Τλοποιεί τισ κυκλοφοριακζσ μελζτεσ με τθν τοποκζτθςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων οδικισ 
ςιμανςθσ (οριηόντιασ και κάκετθσ). 
 
3. υμπλθρϊνει τθν ςιμανςθ των οδϊν, όπου υπάρχει ελλιπισ ςιμανςθ.  

4. Φροντίηει να τοποκετοφνται κολωνάκια όπου αυτό απαιτείται.  

 Ύδρευςη 

1. Επιμελείται για τθ ςυντιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου και κάκε  υδρευτικισ 
εγκατάςταςθσ (αντλιοςτάςια, κλπ) / μζριμνα για τθν εκτζλεςι του / ειςιγθςθ για τθν 
προμικεια του κατάλλθλου υλικοφ φδρευςθσ. 

2. Τλοποίθςθ μελετϊν τεχνικϊν ζργων φδρευςθσ μικρισ κλίμακασ. 
3.  Επιμελείται τθ ςυντιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ και ειςθγείται ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν όλων των κοινοχριςτων χϊρων για τθν επζκταςθ του δικτφου ςε όλεσ τισ πλατείεσ 
και νθςίδεσ του Διμου. 

Κοιμητήριο 
 
1. Επιμελείται κάκε εργαςίασ ςτο χϊρο των Κοιμθτθρίων και ειδικότερα: 
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α) Επιμελείται τθν κακαριότθτα και τον ευπρεπιςμό τουσ κακϊσ και 
β) Σθν φφλαξθ & ςυγκζντρωςθ των οςτεοφυλακίων 

 
II. τον κο Μαντηιαβά  Βαςίλειο ανατίκενται επιπλζον, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα: 

1. Ειςθγείται  ιεραρχικά τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

2. Παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και φροντίηει για τθν 

ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ τθσ. 

3. Κατανζμει τθν εργαςία ςτουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά του και αναπλθρϊνει 

τυχόν κενά που δθμιουργοφνται με άτομα του Σμιματοσ του, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον 

Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

4. Μεριμνά για τισ τοιχοκολλιςεισ των ανακοινϊςεων και για τθν κοινοποίθςθ των εγγράφων - 

εγκυκλίων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά του. 

5. Καταρτίηει ςε πρϊτο βακμό τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ του Σμιματοσ του, τισ 

οποίεσ υποβάλλει ςε ςυνζχεια ςτον Διευκυντι για περαιτζρω κρίςθ. 

6. Είναι υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό, τθ διεφκυνςθ, τθν οργάνωςθ και τον ζλεγχο - 

ςυντονιςμό των γραφείων, τα οποία ελζγχει ιεραρχικά. 

7. Επιμελείται των ειςθγιςεων για κζματα που αφοροφν αρμοδιότθτεσ του τμιματόσ του για 

ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 

8. Ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων του τμιματοσ προμθκειϊν του Διμου, 

ανεξάρτθτα αν αυτά αςκοφνται, με εντολζσ του, από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ. 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1.  Ενδιαφερόμενοι 

2. Αντιδιμαρχοσ Σ.Τ. 

3.  Δ/νςθ Σ.Τ. 

4. Δ/νςθ Διοικθτικϊν-Σμιμα Προςωπικοφ 

5. Γρ. Δθμάρχου 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

 

 


